"SteamBoost" 800.sērija, Iebūvējama tvaika cepeškrāsns
EOB9S31WX

Vairāk garšas, ko saglabāt.
Pateicoties 800 SteamBoost krāsnij, iegūt nevainojamu garšu ir viegli! Mūsu
multifunkcionālās krāsnis ļauj pievienot tvaiku dažādās pakāpēs. Divas
pakāpes apvieno tvaiku un karsēšanu, lai ceptu un viena pakāpe ietver sevī
tikai tvaiku - ideāli piemērota dārzeņiem un zivīm.

A++, SteamBoost Steamify, 60x60 cm, nerūs. tēr., 70l, vadības displejs,
termozonde, tvaika tīr., Wi-Fi, 22 karsēšanas režīmi, 230 autom. progr.,
Softclosing durvis, TR1LFSTV

Priekšrocības un funkcijas
Steamify® — jūsu tvaika palīgs
Mūsu Steamify® funkcijas ietekmē gardu ēdienu
pagatavošana ir pavisam vienkārša. Ievadiet parasti
izmantoto gatavošanas temperatūru, un cepeškrāsns
automātiski noregulē iestatījumus, tādēļ ēdiens tiek
apstrādāts ar ideālu tvaika daudzumu. Veselīgāka,
garšīgāka pārtika, pateicoties mūsu tvaika

Gardas maltītes bez piepūles, ar savienojamību
Izbaudiet patiesu gatavošanas palīgu ar Connected
Cooking. Attāli iestatiet un mainiet cepeškrāsns laiku un
temperatūru. Izbaudiet ērtības, ko sniedz kontrole pār
gatavošanas procesu, pat atrodoties ārpus virtuves.

Precīza gatavošana, izmantojot mūsu temperatūras
sensoru
Pateicoties mūsu pārtikas sensoram, jūs varat gūt
ideālus rezultātus katru reizi. Tas ļauj uzraudzīt
gatavošanas procesu, nosakot temperatūru ēdiena
centrā. Tas pat informēs, kad ēdiens sasniedzis vēlamo
temperatūru, un apstādinās gatavošanas procesu.

Skārienvadības displejs nodrošina eksperta palīdzību
Mūsu pilnkrāsu skārienvadības displejs ir intuitīvi vienkāršs, turklāt tas
nodrošina tūlītēju piekļuvi trijām svarīgākajām funkcijām. Tādēļ jums nav
jāritina, lai atrastu biežāk lietotās. Īsāks ceļš līdz gardām maltītēm.
Ietaupiet laiku, izmantojot ātrās sakarsēšanas funkciju
Mūsu ātrās uzsilšanas funkcija gādā, lai cepeškrāsns būtu gatava lietošanai,
kad jums tā nepieciešama. Pateicoties īsākam iepriekšējās uzsildīšanas
laikam, salīdzinot ar parasto sildīšanu, jūs varat novirzīt laiku neaizmirstamām
maltītēm.

• Iebūvējama cepeškrāsns
• Daudzfunkcionāla cepeškrāsns ar tvaika funkcijām
• Cepeškrāsns elektroenerģijas patēriņa klase: A++
• Cepeškrāsns gatavošanas režīmi: sacepums, apakšējā karsēšana, maizes
cepšana, tradicionālā gatavošana, atkausēšana, mīklas raudzēšana,
žāvēšana, saldēta pārtika, tvaiks, grilēšana, augsts mitrums, zems mitrums,
siltuma uzturēšana, ventilatorā kars. ar mitrumu, picas uzstādījumi, trauku
uzsildīšana, konservēšana, lēna gatavošana, reģenerācija ar tvaiku, Steamify,
gatavošana ar ventilatoru, turbo grilēšana
• Cepeškrāsns tilpne ar 3 gatavošanas līmeņiem
• Cepeškrāsns ātrās uzkarsēšanas funkcija
• Termozonde
• Atgādinājums par tīrīšanu
• VelvetClosing® - maiga durvju aizvēršanās
• Automātisks temperatūras piedāvājums
• Atmiņas programmas visbiežāk lietotajiem iestatījumiem
• Automātiskās gatavošanas pēc svara programmas
• Elektroniska temperatūras iestatīšana
• Gatavošanas laika pagarināšanas funkcija
• Elektroniska bērnu drošības funkcija
• Atlikušā siltuma indikācija
• Cepeškrāsns automātiskās atslēgšanās funkcija
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Gatavošanas veids
Cepeškrāsns tīrīšana
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Iebūvējama
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